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Opis zadania badawczego 

 
Motywacja: Redukcja ryzyka katastrof (z ang. disaster risk reduction) to jeden z głównych kierunków 

zapewniania ogólnoświatowego bezpieczeństwa, moderowany przez ONZ zgodnie z Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Jak dotąd główna uwaga teoretyków i praktyków skupiała się na 

eksperckim komponencie bezpieczeństwa (związanym z ryzykiem obliczeniowym), marginalizując kwestie 

drugiego, równie istotnego komponentu – poczucia bezpieczeństwa (związanego ze społecznym 

wzburzeniem). Planowane działanie badawcze dotyka bezpośrednio tego drugiego. Jego zakładane wyniki 

pozwolą na, po raz pierwszy, uzyskanie wkładu do holistycznego obrazu uwarunkowań bezpieczeństwa  

w Polsce w odniesieniu do radzenia sobie z katastrofami pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, 

w jego sieciowej złożoności.  

 

Cel: Działanie naukowe będzie miało na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących poczucie 

bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce wraz ze wstępną oceną siły ich wpływu na 

wspomniane poczucie rozumiane przez pryzmat jego czterech, determinowanych psychologicznie 



składowych – poczucia poinformowania, poczucia zakotwiczenia, poczucia pewności i poczucia 

sprawstwa. 

  

Wyciąg z zakresu działania naukowego w formie badania wstępnego:  

Etap 1: Przeprowadzenie pogłębionej analizy literatury przedmiotu, celem sformułowania pytań  

i predefiniowanych odpowiedzi do kwestionariusza ankiety. Odpowiedziami na pytania będą 

sformułowania wyrażające czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka 

katastrof w Polsce. Następnie, uwzględniając metryczkę z danymi podstawowymi o respondentach, 

zostanie opracowany kwestionariusz ankiety. 

Etap 2: Przeprowadzenie badania ankietowego CATI w grupie respondentów w liczbie zapewniającej 

ich reprezentatywność statystyczną w skali kraju. Wstępna analiza statystyczna zebranych danych.  

Etap 3: Pogłębiona analiza wyników badań. Opracowanie sieci czynników kształtujących poczucie 

bezpieczeństwa w opisanym kontekście z wykorzystaniem autorskiej koncepcji sieci w bezpieczeństwie 

(opisanej w monografii: P. Gromek, W sieci ratownictwa, Wyd. SGSP, Warszawa 2018). Redakcyjne 

opracowanie wyników badań. 

 

Ogólny harmonogram realizacji działania naukowego: 

 
 
Sposoby upowszechniania wyników realizacji działania naukowego: 

Informacje o sposobach upowszechniania wyników realizacji działania naukowego będą uzupełnianie na 

bieżąco. 

 


